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Forste Kapitel. 
Om Selskabets Formaal. 

1. 
Det er Selskabets Formaal, ved Skrifter og 
andre Foretagender af yderste Evne at under¬ 
stotte og styrke det islandske Sprog og Lile- 
ratur, og det islandske Folks Oplysning og 
Hæder, 

2. 
Selskabet skal udgive ældre i det island¬ 

ske Sprog forfattede Skrifter der vilde være 
til Ære for Landet, især saadanne, hvis For¬ 
fattere ere dode, og hvis Tab er mest at 
befrygte. I lige Maade skal Selskabet drage 
Omsorg for, at saadanne Skrifter blive for¬ 
fattede og trykte, som ansees nyttige for 
Menigmand, eller bekvemme til Undervis¬ 
ning i Skolen, og overhoved fremme viden¬ 
skabelig Oplysning blandt Islænderne paa 
alle Maader, som det bedst formaaer. 

3, 
1 de Skrifter, som Selskabet udgiver, bor 

saavidt muligt sorges for Sprogets Reenhed, 
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samt for at Bogerne ere godt udstyrede; 
Prisen bor ikke sættes hojere end at Om¬ 
kostningerne derved rigelig kunne dækkes. 

4. 
Selskabet modtager Skrifter, ligesaa vel 

fra Mænd udenfor Selskabet som fra dettes 
egne Medlemmer, og belonner dem efter Evne 
og Overeenskomst. 

5. 
Naar Selskabet modtager Skrifter til Ud¬ 

givelse, skal en Comite vælges til derom at 
afgive en uojagtig Betænkning, saavel med 
Hensyn til Sproget som Indholdet; denne 
Comite skal ligeledes foreslaae Honorarets 
Storrelse, hvis Forfatteren, eller den som træ¬ 
der i hans Sted, forlanger Honorar. 

6. 
Naar Forfatteren, eller den som træder i 

hans Sted, boer langt borte fra Selskabets 
Hovedsæder, er han pligtig til skriftligen at 
befuldmægtige en Mand, hvem han selv vil, 
til paa hans Vegne at underhandle med 
Selskabet om alt hvad der angaaer hans 
Skrifter, ligesom om han selv var nærværende. 

7. 
Selskabet maa ikke foretage Forandringer 

i noget Skrift, ei heller tilføje Anmærknin¬ 
ger, Fortale eller Tillæg, uden det skeer 
ifolge Anmodning eller Tilladelse af Forfat- 
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teren eller den som træder i hans Sted paa 
den nys anforte Maade. Til afdode Forfat¬ 
teres Skrifter, hvortil ingen har Ejendomsret, 
kunne dog fojes Forklaringer eller Anmærk¬ 
ninger. 

8. 
Selskabets kjobenhavnske Afdeling skal 

aarlig lade trykke en Tidende, indeholdende 
Oversigt over hvert Aars Begivenheder, som 
gaaer fra Nytaar til Nytaar, og indeholder 
de vigtigste Nyheder angaaende Politik, mærk¬ 
værdige Begivenheder, Landoeconomie, Han¬ 
del og Literatur, saavel i som udenfor Lan¬ 
det, Med dette Skrift skal folge en nojagtig 
Beretning om Selskabets Virksomhed i det 
forlobne Aar, et nøjagtigt Regnskab over dets 
Indtægter og Udgifter, og endelig en For¬ 
tegnelse over Medlemmerne. Forfatteren til 
Nyheds - Oversigten skal vælges i Foraars- 
M6det,.og bor have sit Arbeide færdigt ikke 
senere end midt i Februar; Forfatter-Hono¬ 
raret bestemmes til fem Specier for hvert 
trykt Ark af Tidenden. 

9. 
En Comité skal aarlig vælges paa Aars- 

modet i Kjobenhavn, for at bestemme, hvilke 
andre Bilage kunne optages i dette Tidsskrift. 

10. 
Ethvert Skrift, som Selskabet udgiver, 

skal det lade bekjendtgjore i Dagblade og 
Tidsskrifter, ligeledes bor en Beretning om 



6 

Selskabets Virksomhed og Formuestilstand 
aarlig forfattes og bekjendtgjores i Bladene, 
ligesom offsaa en Beretninsf om hvert enkelt 

O O O 

Mode, hvis Formanden finder dette nodvendigt 

11. 

Formændene have Ret til at hortgive indtil 
20 Exemplarer af hvert Skrift, som Selskabet 
lader trykke, til Bibliotheker eller til enkelte 
Mænd, saavel inden- som udenlands, dog 
skulle de paa Aarsmoderne gjore Forklaring 
om, hvad der saaledes er bortgivet og til 
hvem. 

12. 
Selskabet skal stedse have en fast Fond, 

som omhyggelig bevares og gjores frugt¬ 
bringende; denne Fond maa ikke formind¬ 
skes, men foroges kun forsaavidt Selskabets 
Foretagender tillade det, da disses Fremme 
stedse skal nyde Fortrinnet, for at Selskabets 
Ojemed kan paa bedste Maade opnaaes. 

Andet Kapitel. 
Om Selskabets Indretning. 

13. 

Selskabet bestaaer af to Afdelinger: den 
ene bar sit Sæde i Reykjavik, den anden i 
Kjobenhavn. 

14. 

Hver af Selskabets Afdelinger vælger fire 
Embedsmænd: Formand, Kasserer, Sekretair 
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og Bibliothekar; disse udgjore Seskabets Be¬ 
styrelse, 

15. 
Fremdeles vælger hver Afdeling en Vice- 

Formand, en Vice-Kasserer, en Vice-Sekretair 
og en Vice-Bibliothekar, der skulle yde de 
virkelige Embedsmænd Bistand og træde i 
deres Sted naar fornødent gjores. 

16. 

Embedsmænd og Vice-Embedsmænd fun¬ 
gere i eet Aar, men ikke længere, med min¬ 
dre de af Medlemmerne gjenvælges. 

17. 
Ingen maa have to Embeder paa engang. 

18. 
Embedsmændene skulle vælges efter Due¬ 

lighed, men ikke efter udvortes Anseelse; 
derfor kan ingen vælges til Embede, som 
ikke er enten en indfodt Islænder, eller kjen- 
der Island, samt taler og skriver det islandske 
Sprog ligesaa fuldkommen som en Islænder. 

19. 
Embedsmændene ere pligtige til at bi- 

vaane alle Selskabets Moder, med mindre 
nødvendige Forfald forbyde det. 

20. 
Enhver Embedsmand er pligtig til at 

gjore Selskabet Rede for sin Embedsforelse, 
naar Selskabet forlanger det eller naar han 
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fratræder Embedet, Embeds-Overleveringer 
foregaae skriftligen. 

21. 
Formanden skal paasee, at disse Love 

overholdes, og at ethvert Medlem opfylder 
sine Pligter mod Selskabet; han sammenkalder 
Moderne, aabner Forhandlingerne og leder 
dem; han forelægger i Moderne skriftlige 
Forslag fra Selskabets Medlemmer, samt Breve 
til Selskabet og hvad han iovrigt finder for- 
nodent; han samler Stemmerne og bekjendt- 
gjor den fattede Beslutning; paa hvert Aars- 
mode skal han give Beretning om Selskabets 
Virksomhed og Formuestilstand; ligeledes skal 
han, i Forening med Kassereren, bestyre 
Selskabets Pengeanliggender paa den sikkre- 
ste og fordeelagtigste Maade, samt have Op¬ 
syn med dets Indtægter og Udgifter, og paa¬ 
tegne hver Fordring paa Selskabet forend 
samme maa udbetales; endelig skal han med 
Sekretairens Hjelp besorge Selskabets Skrifter 
trykte, og forestaae dets Brevvexling, 

22. 
, Kassereren skal modtage Selskabets Ind¬ 

tægter, meddele Kvittering derfor og forvare 
dem omhyggelig, betale deraf de Regninger, 
som Formanden skriftlig har vedtaget, fore 
en Bog derover og aflægge Rigtighed naar 
Formanden eller vedkommende Afdeling 6n- 
sker det; fremdeles skal han aflægge et Ho¬ 
vedregnskab engang om Aaret og bilægge 
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det med K-vitteringer og Beviisligheder. Med 
dette Hovedregnskab skal han hvergang lade 
folge en Restanceliste, for at Selskabets Status 
kan sees saa tydelig som muligt. Det skal 
være Kassererens Pligt, at anfore ved enhver 
Udgiftspost, i hvilket Ojemed den er bleven 
anvendt. 

23. 

Sekretairen skal indføre i en Forhandlings- 
bog alt hvad der forhandles i Selskabets 
Moder; desuden skal han fore en Journal 
og en Brevbog. Han skal og affatte og 
reenskrive Selskabets Breve med Formandens 
Tilsyn, sorn har Ansvaret derfor,’ samt mod¬ 
tage de til Selskabet indkommende Breve, 
læse dem og vise Formanden dem saasnart 
som muligt, men Formanden skal oplæse 
dem i det næste Mode. Fremdeles har Se¬ 
kretairen at meddele Kassereren en Forteg¬ 
nelse over alle Selskabets Medlemmer, med 
Opgivende af enhvers aarlige Bidrag; endelig 
skal han, som for meldt, drage Omsorg for 
Trykningen af Selskabets Skrifter, under For¬ 
mandens Opsyn. 

24. 

Bibliothekaren skal opbevare Selskabets 
Boger, Haandskrifter og Papirer, forsaavidt 
Embedsmændene ikke behove at have dem 
ved Haanden; han skal forestaae det hele 
Udsalg af Selskabets Skrifter, under Forman¬ 
dens Opsyn, og drage Omsorg for at Bogerne 
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kunne faaes tilkjobs paa saa mange Steder 
som muligt, baade i Island og andre Steder. 
Han skal engang om Aaret sende Kassereren 
Regnskab over de solgte Boger og udestaaende 
Restancer, hvilket Regnskab skal bilægges 
Kassererens Hovedregnskab. Fremdeles skal 
ban i hvert Aarsinode forelægge Selskabet 
Oversigt over dets solgte og usolgte Skrif¬ 
ter. Ingen af Selskabets Boger maa han 
udlaane undtagen imod skriftligt Beviis, og 
Haandskrifter, kostbare Værker eller Kort 
kun ifolge skriftlig Tilladelse af Formanden. 

25. 

To Mænd skulle vælges til at gjennemsee 
Kassererens og Bibliothekarens Regnskaber; 
de skulle have dette Arbeide saa tidlig fær¬ 
digt, at Regnskabet kan forelægges Selskabet 
til Afgjorelse i Februarmodet. Opstaae der 
Tvistigheder i Anledning af Regnskaberne, 
afgjor Selskabet Sagen med Stemmeflerhed, 
eller overdrager det til Formanden, eller en 
Anden, som dertil vælges, hvorpaa Forman¬ 
den og Sekretairen skulle meddele fuld De¬ 
charge for Regnskaberne. 

26. 

Selskabet bestaaer af: Æresmedlemmer, 
ordentlige, overordentlige og brevvexlende 
Medlemmer. 

27. 

Æresmedlemmer skulle vælges efter For- 
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tjenester; hvis de allerede ere ordentlige Med¬ 
lemmer, tilkommer dem Stemmeret. Æres¬ 
medlemmer erlægge ikke Bidrag videre end 
de selv finde for godt. 

28. 

Kun de ordentlige Medlemmer have 
Stemmeret i Selskabets Moder, 

29. 

Overordentlige Medlemmer ere saadanne, 
som hverken tale eller skrive det islandske 
Sprog; de optages paa Grund af videnska¬ 
belig Fortjeneste og til Ære for Selskabet, 
men Stemmeret tilkommer dem ikke i Sel¬ 
skabets Moder. 

30. 

Som brevvexlende Medlemmer kan Sel¬ 
skabet optage hvem det vil; de erlægge in¬ 
tet Bidrag. 

31. 

Ethvert Medlem kan i Selskabets Moder 
bringe i Forslag hvad han anseer nyttigt at 
overveje; Formanden bestemmer, om et saa- 
dant Forslag kan stilles under Afstemning 
forend i et andet Mode. 

De der onske at optages i Selskabet, 
skulle derom indgive en skriftlig Begjering, 
og bestemme med det samme, hvor stort 
Bidrag de agte at yde. Det mindste Bidrag er 

t 
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i Island 1 Rbd., og i Kjøbenhavn 3Rbd. aarlig. 
De der betale 1 Rbd., faae Selskabets Tidende 
uden Betaling, de derimod, som erlægge 3 
Rbd., erholde alle de Skrifter som Selskabet 
udgiver; dog maae de have erlagt deres Bi¬ 
drag i det seneste inden Udgangen af det 
Aar, i hvilket Bogerne udkomme, ligesom de 
ikke maae staae i Gjeld til Selskabet for 
den foregaaende Tid. 

33. 

Medlemmerne bor have erlagt deres Bi¬ 
drag inden hvert Aars Udgang; hvis de ikke 
til den Tid have betalt, skulle de skriftligen 
erindres derom; hvis de endnu i Lobet af 
det næste Aar ikke betale, skulle de atter 
skriftlig anmodes om Betaling, og hvis de 
da ikke betale inden Aarets Udgang, ansees 
de ikke mere som Medlemmer af Selskabet. 

34. 

Naar nogen vil gaae ud af Selskabet, bor 
han derom skriftligen underrette Formanden, 
der bekjendtgjor det i et Mode, ligesom Se- 
kretairen ogsaa bemærker det Fornodne der¬ 
om i Protokollen. Den som ikke bar meldt 
sig ud af Selskabet inden Juni-Maaneds Ud¬ 
gang, er pligtig til at erlægge Bidrag for 
det lobende Aar. 

35. 

Selskabets Medlemmer skulle sammenkal¬ 
des til Mode ved en Omgangsskrivelse, hvori 
anfores Hovedindholdet af de Sager, som 
Formanden vil foredrage. 
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36. 
Hovedmoderne i Selskabets Afdelinger af¬ 

holdes saaledes: i Reykjavik to Gange om 
Aaret, nemlig i Begyndelsen af Februar, og 
den 8de Juli eller næstfolgende Sognedag, 
og i Kjobenhavn et Aarsmode i Begyndelsen 
af Februarinaaned. 

37. 
Embedsmændene skulle vælges i Aars- 

moderne. Aarsmodet er i Reykjavik den 
8de Juli eller den næstfolgende Sognedag. 

38. 
Formanden sammenkalder Medlemmerne 

til Mode naar han dertil finder Anledning, 
men han er forpligtet dertil naar fem eller 
flere Medlemmer begjære det. 

39. 
For at et Mode skal være lovligt udfor- 

dres, at 9 stemmeberettigede Medlemmer ere 
tilstede. 

40. 
I Selskabets Moder skulle alle Forhand¬ 

linger foregaae i det islandske Sprog; do 
bor Fremmede meddeles Svar i det Spro 
som de forstaae. 

41. 
Ved Afstemningerne afgjores enhver Sag 

ved Stemmeflerhed blandt Medlemmerne. For¬ 
manden bestemmer paa hvilken Maade Stem¬ 
merne skulle afgives; i Tilfælde af Stemme¬ 
lighed gjor Formandens Stemme Udslaget. 

CT
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Tredie Kapitel. 
Om Forbindelsen mellem begge Selskabets 

Afdelinger. 

42. 
Begge Afdelinger udgjore eet Selskab og 

fore begge tilsammen Navnet: “hiS islenzka 
bokmentafélag’’ (det islandske literaire Sel¬ 
skab); de have og hver for sig et Segl med 
dette Navn. 

43. 
Begge Afdelinger have Formue i Fæl 

lesskab. 

44. 
Afdelingerne maa aldrig adskilles. I Til¬ 

fælde af den enes Oplosning eller Ophor, 
vorder den Overblivende Ejer af den hele 
Formue. 

45. 
Afdelingen i Reykjavik er Hoved-Afde¬ 

lingen og bor, som saadan, nyde storst An¬ 
seelse. 

46. 
Afdelingerne have ikke hver for sig Ret 

til at beslutte saadanne Foretagender, som 
udfordre en Bekostning af 500 Rbd. eller 
derover, med mindre dertil soges den anden 
Afdelings Samtykke. Kunne da Afdelingerne 
ikke blive enige, vil der være at forholde 
paa den i § 53 foreskrevne Maade. 

47. 
lovrigt er hver Afdeling for sig lige fuld- 
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raadJg med Hensyn til alt det som kan fremme 
Selskabets Hovedformaal; kun bor det iagt¬ 
tages, at hver Afdeling saasnart som muligt 
underretter den anden om hvad der besluttes 
eller foretages, og fremdeles, at begge Afde¬ 
linger virke med Samdrægtighed til Opnaael- 
sen af Selskabets Ojerned. 

48. 
Hver af Selskabets Afdelinger bedommer 

de Skrifter, som tilstilles den, og vælger æl¬ 
dre Skrifter til Udgivelse, hvis den saa synes; 
de Skrifter, som den ene Afdeling har an¬ 
taget til Udgivelse, maa den anden ikke for¬ 
kaste eller forandre, med mindre Forfatteren 
skriftligen onsker Erklæring eller Rettelse fra 
dens Side. 

49. 
Hver Afdeling lader de af den til Udgi¬ 

velse valgte Skrifter trykke der, hvor det 
ansees bekvemmest; dog skal Skrifternes 
Trykning og Indbinding heller skee i Island 
end i Danmark, hvis det kan skee uden 
Skade for Selskabet. 

50. 
Hver af Afdelingerne forer særskilt Regn¬ 

skab, og anvender de Penge den modtager 
paa den Maade den finder mest nyttig, i 
Overeensstemraelse med disse Love. 

51. 
Embedsmændene ere lige berettigede hver 

i sin Afdeling. 



52. 
Enhver, som er Medlem af den ene Af¬ 

deling, er tillige Medlem af den anden, nnar 
han der er tilstede; men dersom en Embeds¬ 
mand fra den ene Afdeling er tilstede ved 
en Forsamling i den anden, har den island¬ 
ske Afdelings Embedsmand Forsædet, imid¬ 
lertid besorger dog den anden de ham paa- 
liggende Forretninger som sædvanlig. 

53. 
Naar man vil forandre disse Love, eller 

vedtage nye Lovbestemmelser, skal derom 
stilles et bestemt, skriftligt Forslag, som sen¬ 
des til Formanden 14 Dage for Aarsmodets 
Afholdelse, for at Formanden kan lade For¬ 
slaget gaae omkring blandt Medlemmerne til 
Gjennemsyn og Overvejelse, Bifaldes Forsla¬ 
get i den Afdeling, hvori det er fremsat, 
skal den anden Afdelings Samtykke indhen¬ 
tes. Naar da to Trediedele af begge Afde¬ 
lingers stemmegivende Medlemmer i lovlige 
Moder have tiltraadt det gjorte Forslag, bliver 
det til Lov, i modsat Fald er det forkastet. 

54. 
Naar disse Regler ere vedtagne som Lov 

i begge Afdelingerne, skulle de trykkes paa 
Selskabets Bekostning, tillige med en særskilt 
dansk Oversættelse. 


